
 دانشجویان پژوهش محورشیوه نامه اجرایی و نظارتی دوره دکتري 
 بیوتکنولوژي کشاورزيپژوهشکده 

این شیوه نامه به منظور تربیت پژوهشگران متخصص و بکارگیري توان دانشجویان دکتري در انجام پژوهش 
 8/8/89مورخ  775 هاي مورد نیاز بخش بیوتکنولوژي کشاورزي بر مبناي آیین نامه دوره دکتري مصوب جلسه

به شماره شوراي گسترش و برنامه ریز آموزش عالی و نیز شیوه نامه اجرایی دوره دکتري پژوهش محور 
 ساماندهی منظور بهمعاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم تحقیقات و فناوري  8/11/93مورخ  214553/3

 مناطق هاي مدیریت ایران وکشاورزي  بیوتکنولوژي دانشجویان در پژوهشکدهکار ش و پذیر نحوه

  :تدوین شده است

  تعاریف

از طریق پذیرش در کنکور سراسري و انجام مصاحبه علمی براي  که دانشجویانی دانشجوي پژوهشکده: -
  انجام تحصیالت تکمیلی (به شیوه پژوهش محور) وارد پژوهشکده می شوند.

رئیس بخش ین کمیته شامل اعضاي ا پژوهشی: هاي برنامهفنی بخش ها یا -علمیتخصصی کمیته  -
 یک یا دومصوب پژوهشکده، برنامه پژوهشی  انمجریبخش یا  اعضا هیات علمیدونفر از  تحقیقاتی،

و تصویب  معاون پژوهشی می باشد و متخصص ذیربط خارج از پژوهشکده به عنوان داوران خارجی
 با پروژه پژوهشی را برعهده دارد. نظارت بر حسن اجراي طرح و تطابق پایان نامه پیشنهادیه پایان نامه و 

هیئتی است که ارزیابی نهایی پایان نامه دانشجو در دوره دکتري را برعهده دارد. ترکیب این  هیئت داوران: -
نفر عضو هیئت علمی در رشته مربوطه با  3 ،هیئت عبارت است از استاد یا اساتید راهنما یا اساتید مشاور

فنی بخش که باید یک نفر از آنان حداقل -ب کمیته تخصصی علمیدرجه حداقل استادیاري به انتخا
 دانشیار و خارج از پژوهشکده باشد.

 عضو هیئت علمی که باید حداقل استادیار و داراي شرایط زیر باشد:  استاد راهنما: -

  حداقل دو دانشجوي کارشناسی ارشد را راهنمایی و فارغ التحصیل نموده باشد. .1

(به عنوان مجري) که حداقل یکی از آنها تقاضامحور باشد را به پایان رسانده باشد  . دو پروژه پژوهشی2
  (یکی از طرح ها می تواند در دست اجرا باشد).
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. استاد راهنماي دوره دکتري پژوهش محور باید داراي پروژه تحقیقاتی باشد (دانشجو هیچ گونه مسئولیتی 3
  .در قبال تهیه و تصویب پروژه پژوهشی ندارد)

  در صورت نیاز دو استاد راهنما می توانند عهده دار راهنمایی پایان نامه باشند. -1تبصره 

به پیشنهاد استاد راهنما و تایید کمیته تخصصی می تواند یک یا دو استاد مشاور  ،در صورت نیاز -2تبصره 
  براي هدایت دانشجو تعیین نماید.

  دانشجویان پژوهشکدهارزیابی و نظارت  فرآیند

در دوره دکتري پژوهش محور از طریق آزمون هاي سراسرس سازمان  دانشجویان پژوهشکدهپذیرش  -1
  است.برنامه پژوهشی پژوهشکده  براساس سنجش و پس از مصاحبه علمی و

واحد آموزشی که بخشی از آن به صورت الزامی و بخش دیگر واحدهاي  8تا  3دانشجوي دکتري باید  -2
  را می گذراند.  نامه با تشخیص استاد راهنما و تایید بخش مرتبط با موضوع پایان

پس از تایید هیئت  ،دانشجو باید پیشنهادیه پایان نامه خود را تا پایان نیمسال اول با هماهنگی استاد راهنما -3
در طی این مدت ورود این دانشجوي  به تصویب برساند. کمیته پایان نامهدر  داوران (بدون عضو خارجی)

  .شکده به بخش و آزمایشگاه مربوطه بالمانع استپژوه

هفته قبل از دفاع در قالب فرمت  2وزال خود را حداقل پپرو هستندموظف این دانشجویان : 1تبصره
 20در اختیار داوران قرار دهد. مدت زمان دفاع از پروپوزال از طریق بخش تحقیقاتی  پژوهشکدهمصوب 

   دستآوردها و مواد و روش ها) می باشد. ،اهداف ،مرور منابع با تاکید بر( دقیقه براي هر دانشجو
با پروپوزال ي تدوین و تصویب عدم تصویب پروپوزال تنها یک فرصت دیگر برا در صورت :2تبصره

  به دانشجو داده خواهد شد.موضوع جدید 
 درماه خواهد بود. مدت مذکور فقط  48مدت زمان حضور دانشجویان پژوهشکده حداکثر -3تبصره

ارائه دالیل توجیهی با تایید روساي بخش هاي تحقیقاتی تا استاد راهنما به صورت مکتوب و  موافقت صورت
   حداکثر شش ماه قابل تمدید است.

  آموزش پژوهشکده موظف است در پایان هر دو نیمسال نسبت به برگزاري جلسه کمیته راهبري اقدام نماید. -4
ي به صورت احراز قابلیت هاي پژوهشی براساس روند پیرفت فعالیت هاي محور ارزیابی در کمیته راهبر  -5

پژوهشی سنجیده می شود. میزان پیشرفت فعالیتهاي پژوهشی دانشجو توسط راهنمما به کمیته راهبري گزارش و 
  در صورت تایید دانشجو می تواند به فعالیت هاي پژوهشی خود ادامه دهد. 
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 ،انجام تعهدات پروژه موجب اختالل و غیرقابل قبول بودن پیشرفت کار شوددر صورتیکه در هر مرحله عدم  -6
مسئولیت اجراي ماه نسبت به رفع مشکل دانشجو اقدام نمایند.  3استاد راهما موظف است ظرف مدت حداکثر 

  درست و دقیق پایان نامه برعهده استاد راهنما و بخش مربوطه خواهد بود.
تایید استاد راهما به شرط کفایت دستاوردهاي علمی پایان نامه (چاپ س از تنها پ دانشجویان پژوهشکده -7

جلسه موظف است گزارش کار خود را در جلسه پیش دفاع در  ،) Q1و  ISIداراي نمایه الزامی مقاله  2حداقل 
ضور (بدون عضو خارجی) ارائه نماید و در صورت تایید می تواند از پایان نامه خود در حکمیته تخصصی بخش 

  حضور عموم آزاد است.  ،در جلسه دفاعکلیه اعضاي هیئت داوران دفاع کند. 
دانش فنی و ...به تشخیص معاونت محصول فنآورانه، دستاوردهاي اجراي طرح پژوهشی شامل  -1تبصره

  .موظفی دانشجو شودمقاله یک پژوهشی و پس از تائید هیئت داوران می تواند جایگزین 
چگونگی دفاع از یافته هاي  ،میزان نوآوري ،ه براساس کیفیت علمی پژوهش انجام شدهارزیابی پایان نام -6

  پژوهشی و نحوه نگارش انجام می شود و نتیجه آن به یکی از دو صورت زیر تعیین می شود:
  بسیار خوب یا خوب) ،قبول (در یکی از سطوح عالی -الف
  غیرقابل قبول -ب

ارزیابی شود، بنا به تشخیص هیئت داوران، دانشجو  "غیرقابل قبول"چنانچه پایان نامه دانشجو  -1تبصره 
سال) بیشتر نشود، اصالحات  4مجاز است طی حداکثر شش ماه، به شرط اینکه از حداکثر مدت مجاز تحصیل (

  الزم را به عمل آورد و صرفا براي یکبار دیگر از آن دفاع کند.

  
  :انضباطی موارد

دانشجویان پژوهشکده و دانشجویان پایان نامه با درنظر گرفتن یک ساعت شناور در روز براي  حضور -1
  تمام وقت می باشد. کنترل ورود خروج دانشجو بر عهده امور اداري می باشد.  ،ایشان

 و استاد راهنما و موافقت پس از تایید زمان فعالیت بنا به ضروت در از پژوهشکده خروج دانشجو. :1تبصره
   .صورت می گیرد با اطالع بخش تحقیقاتی

  مسئولیت حسن انجام کار و حصول نتایج دقیق و قابل استناد برعهده استاد راهنما می باشد. -2
تذکرات کتبی ارائه و درصورت عدم توجه دانشجو از  ،در صورت بروز تخلفات انضباطی دانشجو -3

  آمد.ادامه کار دانشجو در پژوهشکده ممانعت بعمل خواهد 
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تبصره در جلسه  مورخ .....شوراي آموزش  6و  مورد انضباطی 3 ،ماده 6 ،این شیوه نامه مشتمل بر یک مقدمه
 93-94پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي به تصویب رسید و براي دانشجویان ورودي مهر ماه سال  تحصیلی 

 به بعد الزم االجرا می باشد.
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